
નાણાાંકીમ સહામ અયજી ત્રક 

અકાઉન્ટ નાંફય સેલાની તાયીખ(ખ) 

દદીનનું નાભ:   
અટક પ્રથભ નાભ લચ્ચેનનાં નાભ  અદ્યાક્ષય

સયનાભનાં:    
ક્રભાાંક અને ળેયી 

ળહેય: દેળ:  

યહેઠાણનનાં યાજ્મ:   ઝઝ કડ: જન્ભ તાયીખ:  /  /    લૈલાઝહક ઝથથઝત:    અયઝણત    યઝણત   છૂટાછેડા રીધેર 

પ્રાથઝભક પન નાંફય: (  )     ઘય ભફાઇર   કામય  અન્મ 

ઇ-ભેર અડ્રેસ:  

સેલાની તાયીખ લખતે થલાથ્મ લીભ:        કઈ લીભ નઝહ        ભેડડકેય ભેડડકેઇડ        અન્મ 

આલકન થત્રત સેલા ૂલેના 3 ભઝહનાન સયલા સેલા ૂલેના 12 ભઝહનાન સયલા

ગાય/થલ-યજગાય 
$ $ 

સઝળમર ઝસક્મનડયટી 
$ $ 

ેન્ળન, ડડઝલડન્્સ, વ્માજ, બાડાાંની આલક $ $ 

ફેયજગાયી,   શ્રઝભક લતય $ $ 

ફા ટેક (જ દદી ઇઝચ્છત પ્રાપ્તકતાય હમ ત જ) $ $ 

અન્મ $ $ 

અયજીની તાયીખે કનર ચખ્ખી અથકમાભત (અથક્માભત - ઉધાયી): $  

ઝલબાગ ત્રણ: ડયલાયની ભાઝહતી અને આલક 

તભાયા ઘયભાાંના તભાભ ડયલાયના સભ્મના નાભ અને તેભની જન્ભ તાયીખ આ. 

તભાયા ઘયભાાં યહેતા હમ તેલા તભાયા ડયલાયના તભાભ રક ઝલળે કૃા કયીને ઝનમ્નઝરઝખત ભાઝહતી ૂયી ાડ. HCAPના હેતનઓ ભાટે ડયલાયની વ્માખ્માભાાં દદી, દદીના 

જીલનસાથી, અને દદીના 18થી ઓછી લમના તભાભ સાંતાન (કનદયતી અને દત્તક) કે જેઓ દદીના ઘયભાાં યહેતા હમ તેભન સભાલેળ થામ છે. જ દદી 18થી ઓછી લમન/ની હમ, 

ત ડયલાયભાાં દદી, દદીના કનદયતી કે દત્તક રેનાય ભાતાઝતા અને ભાતાઝતાના એલા સાંતાન જે 18થી ઓછી લમના હમ (કનદયતી અથલા દત્તક) કે જેઓ દદીના ઘયે યહેતા હમ, 

તેભન સભાલેળ થામ છે. 

ડયલાયના સભ્મના નાભ, દદી સઝહત જન્ભ તાયીખ દદી સાથેન સાંફાંધ

1. દદી:

2. 

3. 

4. 

 5. 

6. 

નીચે ભાયી સહી કયીને, હન ાં પ્રભાઝણત કરાં છન ાં  કે આ અયજીભાાં અને સાથેના કઈણ ઝફડાણભાાં જણાલેરી તભાભ ફાફત ખયી છે . 

જલાફદાય ક્ષકાયની સહી:x  તાયીખ: 

નીચે ભાયી સહી કયીને, હન ાં પ્રભાઝણત કરાં છન ાં  કે ભેં આ અયજીની સભીક્ષા કયી છે અને ભાંજૂયી આી છે. 

હૉઝથટર CEOની સહી: x 

 

તાયીખ: 

તભાયી બયેરી અયજી અહીં યત કયળ:   Penn State Health Rehabilitation Hospital

Rev. 1/2021 

ઝલબાગ ફ:ે ડયલાયની આલક અને અથકમાભત 

તભાયે ભાટે, તભાયા જીલનસાથી અને ડયલાયના તભાભ અન્મ સભ્મની આલક ૂયી ાડ (જ રાગન ડે ત). 

ઝલબાગ એક: દદી ભાઝહતી 

તભારાં ૂરાં નાભ, તભે તફીફી સેલા પ્રાપ્ત કયી તે સભમનનાં તભારાં સયનાભનાં અને આ ઝલબાગભાાં નોંધેરી અન્મ ભાઝહતી ઝપ્રન્ટ કય. 
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